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Utvikling av kunnskapsgrunnlaget 



DIALOGMØTER VÅR 2012 
Forskningsaktører i Tromsø 

Forskningsaktører i Trondheim 

Forskningsaktører i Bergen 

Forskningsaktører i Oslo 

Programstyre SAMKUL 

Embetsgruppen for klimaforskning 

Relevante etater 

(Dep.råder - avlyst) 

Næringsliv 

Internt i Forskningsrådet 

Lokalforvaltning 

MDs avdelinger 



Mandat 

Kunnskapsgrunnlagets 
anbefalinger gir rammer, 
både tematiske og 
strategiske, for program-
planutvalgets arbeid og 
innrettingen av et nytt 
klimaprogram 



Programplanutvalgets medlemmer 

 Rune Engeset, seksjonsleder for bre, is og snø i hydrologiavdelingen i Norges vassdrags- 
og energdirektorat 

 Taran Fæhn, gruppeleder for økonomisk vekst og miljø og forsker ved Statistisk 
sentralbyrå 

 Inger Hanssen-Bauer, professor ved Institutt for natur og miljø ved Høgskolen i 
Telemark og bistilling ved Meteorologisk institutt 

 Sverker Jagers, professor ved Luleå Tekniska Universitet 

 Atle Mysterud, professor ved institutt for biologi ved Universitetet i Oslo og 
kjernemedlem i Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) 

 Cecilie H. von Quillfeldt, seniorrådgiver ved Norsk Polarinstitutt 

 Audun Rosland, avdelingsleder for klimaavdelingen i Klima og forurensingsdirektoratet 

 Asuncion St. Clair, forskningsleder ved CICERO senter for klimaforskning og bistilling ved 
Chr. Michelsens institutt 

 Frode Stordal, professor ved Institutt for geofag på Universitetet i Oslo 

 Knut Holtan Sørensen, professor ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier på NTNU 

 Vigdis Vandvik, professor ved Institutt for biologi på Universitetet i Bergen 

 



Oppsummering fra 
kunnskapsgrunnlaget: 



helhetlig tilnærming til komplekse 
problemstillinger 

 innenfor klimaområdet 

 på tvers av sektorer 

 styrke tverr- og transfaglig 
forskning 

 mellom klimaområdet og  
andre områder 

 fx klima - energi, klima - miljø 



tematisk åpen (klima)arena 

 for alle vitenskapsdisipliner  

 stimulere tverrfaglighet  

 banebrytende, kreativ, 
dristig nytenkning 

 mobilisere samfunnsvitere  
og humanister 

 tette gap mellom program- 
og utlysningsstoler 



behov for langsiktighet og forutsigbarhet 

 finansiering 

 tema for utlysninger 

 forskningsinfrastrukturer 
og dataserier 

 for å sikre  

 rekruttering 

 eksellens  

 utvikling av  
nye områder og miljøer 



støtte opp om infrastruktur 

 avansert forskningsutstyr 

 lange tidsserier 

 observasjoner  

 beregningskapasitet 



intern koordinering og syntetisering 

 

 styrking av  
klimaforskningen 
i sektorprogrammer 

 mekanismer for  
koordinering 

 syntetisering  
også på tvers  
av programmer 



samspill med internasjonal klimaforskning 

 stimulere internasjonalt 
samarbeid  

 samspill og arbeidsdeling med 
internasjonale programmer og 
aktiviteter 



anvendelse av resultatene, kommunikasjon 

 bruker-
involvering 

 formidling til 
brukere, 
allmenhet, 
elever og 
studenter 



Tematiske områder 

Omstilling 

Konsekvenser 

Klimasystem 

• tilpasninger 

• utslippsreduksjoner 

• natur 

• samfunn 

• endringer 

• prognoser 



klimasystem - fortsatt høy prioritet 

 prosesser i atmosfære og hav 

 Arktis’ rolle 

 klimamodeller for bedre simuleringer 
- særlig på høye nordlige bredder 

 prosesser og koplede 
biogeokjemiske sykler  

 bedre metoder for nedskalering 

 bedre kvantifisering og forståelse av 
usikkerhet 

 observasjoner av nøkkelparametere 



klimasystem - flere momenter 

 sesongvarsler og dekadiske varsler 

 naturlig klimavariabilitet 

 landskapsendringer og skogens rolle i 
klimasystemet  

 klimamodererende tiltak 

 rollen til kortlivede klimadrivere 

 raske klimaendringer og mulig overgang 
fra en likevektstilstand til en annen 

 iskappene i Antarktis og Grønland 

 havsirkulasjonen i Arktis 

 samspill havforsuring og klimaendringer 



klimaeffekter på natur og samfunn 

 økosystemmodeller, for å gi bedre 
prognoser 

 økosystemers robusthet, terskler, 
vippepunkter 

 økosystemers respons på klimaendringer 
i kombinasjon med andre stressfaktorer 

 koblinger mellom natur og samfunn, 
herunder økosystemtjenester 

 kultiverte økosystemer, naturbaserte 
næringer 

 samfunnets og naturens sårbarhet, 
risikoanalyser 



klimaeffekter på natur og samfunn 

 økosystemenes regulering av klimasystemet 
gjennom albedo, biogeokjemiske og 
hydrologiske sykler  

 skogens og jordsmonnets rolle i 
klimasystemet, herunder REDD+  

 klimaeffekter på havbunn og i fjordområder 

 konsekvenser av temperaturøkning > 2 grader  

 nye parasitter og infeksjoner i økosystemene, 
konsekvenser for dyrehelse og folkehelse 

 kulturelle, sosiale, økonomiske, juridiske, 
institusjonelle, organisatoriske konsekvenser 
for individer, næringer og samfunn  

 bygg, anlegg og annen infrastruktur  

 klimatjenester  

 planleggingskunnskap - beredskap, arealbruk 
og mobilitet 



klimaomstilling i samfunnet 

 samfunnets sårbarhet  

 virkemidler og strategier for å øke 
robustheten og evnen til tilpasninger 

 forutsetninger for virkemiddelbruk, 
inkludert økt forståelse av holdnings- 
og atferdsendring 

 utforming og gjennomføring av 
nasjonal og internasjonal 
klimapolitikk 



klimaomstilling i samfunnet 

 klimatilpasning for forvaltning og næringer 

 utforming og implementering av virkemidler 
og tiltak, og konsekvenser av klimatiltak 

 vekselvirkninger tiltak for tilpasning og  
utslippsreduksjoner 

 allmenhetens forståelse  

 sammenheng klimaendringer - 
samfunnsendringer 

 drivere for utslipp, barrierer for handling 

 aktører, roller, maktfordeling i klimapolitikk  

 EUs rolle, politisk og rettslig 

 det internasjonale rammeverket, politisk og 
rettslig - alternative avtaler, 
håndhevingsmekanismer, fleksible 
mekanismer og REDD+.  

 styrke evne til omstilling i fattige land 



Utlysninger 2013 

 Forprosjektutlysning – våren 2013 

 Kreative og dristige forprosjekter om 
klimaomstilling 

 Søknadsfrist: 13. februar 
 Inntil 3 mill. kroner 
 Søknadsbeløpet: 20.000 - 200.000 kr. 

 Hovedprosjektutlysning – høsten 2013 

 Klimaomstilling 
 Søknadsfrist: 16. oktober 
 Ca. 100 mill. kroner 



Om JPI Urban Europe 

 

Europeiske fellesprogram er en koordinering av landenes 

forskningsprogrammer, med det formål å løse store, felles 

samfunnsutfordringer og samtidig få mer igjen for landenes 

offentlige forskningsressurser. 

 

 14 deltakerland og 2 observatørland 

 Nederland, Østerrike, Kypros, Malta, Tyrkia, Frankrike, Tyskland, 

Belgia, Italia, Irland, Sverige, Danmark, Finland og Norge. Spania og 

Portugal er observatører. 

 Norsk deltakelse fra 2011 

 Forskningsrådet, MILJØ2015-programmet: Jonas Enge 
 Miljøverndepartementet: Anne Beate Tangen 



Tematisk fokus 

 Overordnet mål om å skape attraktive, bærekraftige og 

økonomisk levedyktige urbane områder, hvor europeiske 

borgere kan trives.  

 Urban Europe er opptatt av hvordan å: 

 Transformere urbane områder til sentre for innovasjon og teknologi 
 Sikre sosial utjevning og integrering 
 Redusere det økologiske fotavtrykket og styrke klimanøytralitet 
 Oppnå optimal utnyttelse av teknologiske løsninger og realisere effektive 

og bærekraftig urbane systemer og nettverk (mobilitet, energi, vann, IKT, 
etc.) 

 



Sentrale aktiviteter 

 Foresight 

 Joint calls 

 Alignment of national 
programmes 

 Research Alliance 

 Knowledge dissemination 

 Strategic Research 
Agenda (SRA) 

 



Fellesutlysninger 

 Første utlysning – 2012 

 6 land deltok – Nederland, Østerrike, Sverige, Danmark, Finland 
og Tyrkia 

 Tilgjengelig budsjett på litt over 9,5M€ 

 

 Andre utlysning – 2013 

 Foreløpig 10 land interessert, inkludert Norge. 
 Foreløpig budsjett ca. 10M€ 
 Tema foreløpig uklart. Norge har miljø, bærekraftig byutvikling og 

planlegging som forutsetning for deltakelse. 
 Tentativ tidsplan: publisering medio mai, og søknadsfrist i 

september. 

 



Takk for meg! 

 

 

 

Lenke til JPI Urban Europe: www.jpi-urbaneurope.eu 

Stine Madland Kaasa: smk@forskningsradet.no  
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